Aniversariantes do mês
01 – Esther Ferreira Torres
02 – Sueli Moreira Lima
03 – Klarimar Katarina Escane
17 – Christyan Alberto Albues
25 – Lucas Ferreira
25 - Silbene Aparecida Rapozeiras

Liderança

Junho

26 – Nayana R. B. Alves
27 – Luca R. de Miranda Parabéns!!!
28 – Nadir Bento
29 – Maria Talita Oliveira
29 – Rodrigo da Silva Gomes

Leitura da semana

2011

CONSELHO
Pres.: Francivaldo Pinheiro: 9212-0080
Vice-Pres.: José Rodrigues: 3641-9775 / 8129-9577
Sec.: Gilmar Bastos: 3646-7380 / 8402-3321
Emerson Ormond: 8429-8195
Nilson Barbosa: 8407-2283

Tema da Semana: O que é Igreja (Mateus 16.13-20)
Domingo:
Ef 1 - A origem da Igreja
Segunda:
1Pe 2.1-10 - Uma descrição apostólica
Terça:
1Co 12 - A natureza da Igreja
Quarta:
Mt 28.19-20 - A Missão da Igreja
Quinta:
Cl 3.1-17 - A vida da Igreja
Sexta:
Ef 6.10-23 - A luta da Igreja
Sábado:
1Ts 5 - A esperança da Igreja

JUNTA DIACONAL
Pres.: Acácio Santana: 3646-1827 / 9254-7611
Vice-Pres.: Wilson dos S. Rodrigues: 3052- 9460
Sec.: Rodrigo Gomes: 3646- 6971 / 9214 - 0877
Arão Moreira: 3646-2654 / 8423-0505
Augusto Garcia: 3646-7424 / 8426-8092
Clayton Torres: 8471-4162
Jonas Bastos: 3641-2697
Jozias Silva: 3641-7994 / 9608-0822
Vanderlei Lima: 3641-2366 / 9607-6227
EVANGELISTA
Ev. Anderson Custódio: 9955-8245
SOCIEDADES E DEPARTAMENTOS
UCP - Conselheiro: Rev. Francivaldo Pinheiro
UPA - Conselheiro: Diác. Jonas Bastos
UMP - Conselheiro: Pb. Gilmar Bastos
UPH - Conselheiro: Pb. José Rodrigues
SAF - Conselheiro: Diác. Acácio Santana
MIFAC - Conselheiros: Rev. Francivaldo e Aparecida
Conselho Missionário - Conselheiro: Pb. Nilson Barbosa
Grupos Familiares:
CPA I - Léa Saliés: 3641-1685
CPA II - Diác. Vanderlei Lima: 3641-2366
CPA III - Pb. Emerson Ormond: 8429-8195
Departamento de Música - Diác. Clayton Torres
Escola Bíblica Dominical:
Superintendência - Pb. Gilmar Bastos
Departamento Infantil - Aparecida
Projetos:
Alegria e Arte - Vera Freitas
Meninos Bom de Bola - Ev. Anderson

Escala de domingo

Pregação: Ev. Anderson
Liturgia: Diác. Wilson
Diáconos de Plantão: Acácio e Augusto
Quinta-feira: Wilson
Culto Infantil: Emerson
Próximo Domingo - 03/julho
Pregação: Rev. Fran
Liturgia:
Diáconos de Plantão: Rodrigo e Vanderlei
Quinta-feira: Jozias

Faça desta igreja uma parte do seu lar. Queremos visitá-lo(a) e orar com e por você,
para isso, procure a recepção e preencha o cartão do visitante. Se você pretende
conhecer melhor a Bíblia, nos procure na secretaria ou pelo telefone:
(65) 3641-2399 ou 3028-2499.
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Organizada em 30 de novembro de 1986

Boletim: Edição 16/2011 - Cuiabá/MT 26-junho

Pastoral

O exercício do Presbiterato na Igreja

N

os últimos boletins
trabalhamos, perfil do líder
(boletim 14) e atuação do
diácono (boletim 15), agora iremos
meditar na atuação do presbítero na
Igreja.

governá-lo e protegê-lo, como sendo a
própria família de Deus.”
A responsabilidade dos presbíteros de
supervisão não se limita aos membros
da igreja. Os presbíteros devem
supervisionar o seu pastor. R.B. Kuiper
observa que "um dos seus mais solenes
deveres é vigiar a vida e o trabalho do
pastor. Se o pastor não leva uma vida
exemplar os presbíteros regentes da
igreja devem chamar-lhe a atenção, e
corrigi-lo. Se não é tão diligente em sua
obra pastoral como deveria sê-lo, devem
estimulá-lo para que tenha maior zelo.
Se a falta de paixão que deve
caracterizar a pregação da Palavra de
Deus, os presbíteros regentes devem dar
os passos necessários para ajudá-lo a
superar tal defeito. E, se a pregação do
pastor, em qualquer assunto de maior ou
menor importância, não está de acordo
com a Escritura, os presbíteros não
devem descansar até que o mal tenha
sido resolvido." Entretanto, os
presbíteros devem oferecer liberdade
e recursos para que o seu pastor
desenvolva-se e possa oferecer mais ao
rebanho.

DEFINIÇÃO:
A palavra Presbítero é uma
transliteração do grego Presbyteros que
significa mais velho (em relação ao mais
novo), Ancião, indicando também um
ofício eclesiástico. Bispo é a tradução da
palavra grega episkopos, passando pelo
latim (episcopus) que significa
supervisor, guardião,
superintendente.
Segundo Art.50 CI/IPB o presbítero
regente:
É o representante imediato do povo, por
este eleito e ordenado pelo Conselho,
para, juntamente com o pastor, exercer o
governo e a disciplina, e zelar pelos
interesses da Igreja a que pertencer,
bem como pelos de toda a comunidade,
quando para isso eleito ou designado.
RESPONSABILIDADE
O presbítero tem a responsabilidade de
supervisionar a igreja que o escolheu
para ser o seu líder. Louis Berkhof
afirma que “claramente se vê que estes
oficiais detinham a superintendência
do rebanho que fora entregue aos seus
cuidados. Eles tinham que abastecê-lo,
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CUIDANDO DO REBANHO
Para falar do cuidado com o rebanho,
Pedro emprega duas palavras
antagônicas para estabelecer o contraste,
dizendo que o pastorado deve ser
espontaneamente (intencionalmente,
deliberadamente. *1Pe 5.2; Hb 10.26),

não por constrangimento (forçadamente, compulsoriamente. *1Pe 5.2), como se
fosse um fardo, algo aflitivo. Em outro contexto, Calvino comenta: O Senhor espera
que seus servos sejam solícitos (zelosos) e prazerosos em obedecê-lo, em
demonstrar alegria, agindo sem qualquer hesitação. Resumindo, Paulo quer dizer
que a única maneira para se fazer justiça à sua vocação seria desempenhando sua
função com um coração voluntário e de forma solícita (zeloso).
Contudo, isto não indica ausência de responsabilidade, nem negligência; pelo
contrário, nós, conscientes do nosso chamado, devemos aceitar com alegria o ônus
do nosso ofício (Vd. 1Co 9.16,17; Jd 3), sem contudo querer exercer um domínio
senhorial (*Mt 20.25; Mc 10.42; At 19.16; 1Pe 5.3) que seria prejudicial à Igreja (1Pe
5.3), mas nos tornando modelo (1Pe 5.3/Fp 3.17; 1Ts 1.7; 2Ts 3.9; 1Tm 4.12; Tt 2.7).
Devemos ter sempre consciência de que estamos servindo a Deus por meio do
rebanho que pertence a Ele comprado com o Seu próprio sangue (At 20.28), e, foi
Ele mesmo Quem nos confiou (At 20.28; 1Pe 5.2-4). O nosso Supremo Pastor é Quem
por Sua graça nos recompensará (1Pe 5.4).
CUIDANDO DE SI MESMO
Falamos que os Presbíteros devem cuidar do rebanho, pastorear os crentes e etc. Mas
quem cuida e pastoreia os Presbíteros? E a resposta é: Eles mesmos. Os presbíteros
pastoreiam os presbíteros.
Os presbíteros também precisam ser pastoreados. É por isso que os presbíteros
(docentes e regentes) precisam ser amigos leais e companheiros. É por isso que eles
precisam andar juntos, ter o mesmo objetivo e trabalhar pela mesma causa. Eles
devem crer da mesma forma, e ter a mesma esperança. Devem ter confiança um
no outro.
O presbítero docente (pastor) que não puder contar com a compreensão, confiança e
apoio de seus presbíteros regentes, acabará, em muitos casos, numa posição
insustentável.
Portanto, os presbíteros devem ser amigos de seu pastor e o pastor amigo de seus
presbíteros regentes.
Adaptado por Pb. Gilmar Bastos (Igreja Presbiteriana Morada da Serra)

“A igreja não muda o mundo quando gera convertidos,
mas quando gera discípulos”
John Wesley

Agenda

Domingo
?
Escola Bíblica Dominical - 08:30hs
da semana ?
Culto Solene - 18:30hs
Segunda-feira
Secretaria da Igreja
?
Ensaio Grupo de louvor - 19:30hs
Horário de atendimento: ?
Grupos Familiares CPA I e III - 19:30hs
08:00 às 12:00 e
Terça-feira
14:00 às 18:00
?
Grupo Familar CPA II - 19:30hs

Pense
Nisto

Quarta-feira
?
Projeto Alegria e Arte - 19:30hs
?
Quinta-feira
?
Estudo Bíblico - 19:30hs
Sábado
?
Projeto Meninos Bom de Bola
?
Programações dos Departamentos

Rua Acre 978, CPA II - 78055-350 - Cuiabá-MT - Fone/Fax: (65) 3641-2399 ou (65) 3028-2499

Avisos

Solicitamos aos irmãos que os avisos a serem colocados no boletim sejam informados até
quinta-feira de cada semana para o pb. Gilmar (8402-3321) ou na secretaria da igreja (3028-2499)

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
JULHO/2011
02 - Confraternização do Grupo de Louvor
02 - Palestra MIFAC
09 - Palestra e Homenagem ao Dia do
Diácono (UPH e SAF)
10 - Culto: Comemoração aos 25 anos de
IPBMS - Rev. Marcos (IP Varzea Grande)
11 - Visita ao Recanto dos Idosos (Procurar
Vera Bites)
16 - Reunião de Oração dos Oficiais - 15:00h
17 - Culto: Especial de Missões
23-24 - Programação Especial do Dia do
Adolescente (a confirmar)
26 - Confraternização dos Grupos
Familiares.
30 - Chá da Amizade (SAF e Conselho
Missionário)
31 - Bifão do MIFAC
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL DA IGREJA
O Conselho convoca todos os membros da
Igreja Presbiteriana Morada da Serra para
reunião extraordinária que será realizada no
dia 03 de julho de 2011 nas dependências da
igreja, às 08h30min com a seguinte pauta:
Eleição de Oficiais (presbíteros e diáconos).

MEDITAÇÃO SEMANAL
Se você reparou este ano em nosso boletim,
na última página, temos a seção LEITURA
DA SEMANA, uma novidade para nosso
crescimento espiritual diário. Tópicos com
leituras bíblicas para cada dia da semana e
um Tópico geral, para meditação semanal.
Nos primeiros 15 boletins deste ano,
separamos a temática MILAGRES DE
JESUS para nossa meditação semanal, a
partir deste boletim (n.16) traremos a
temática IGREJAS DO NOVO
T E S TA M E N TO p a r a m e d i t a r m o s
individualmente, em família, grupos de
estudos, etc.
Faça bom uso do BOLETIM!
À IGREJA PRESBITERIANA
MORADA DA SERRA:
A Igreja deve estar em oração e jejum pela
eleição de oficiais e que a legitimidade do
processo eleitoral passe por um ambiente de
paz e comunhão no Espírito Santo, evitando
qualquer coisa que contrarie a boa ordem na
casa de Deus e aos princípios evangélicos.
Conselho da igreja

Estudo Bíblico

Quinta-feira 19:30h

Par
ti

cipe

!

Assembleia Geral
Eleição de Oficiais
Próximo Domingo
Compareça!

